1. Профіль програми
спеціальність 022 «Дизайн»
Повна назва закладу вищої
освіти та структурного
підрозділу (кафедри)
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу /
англійською мовою
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг освітньої
програми
Організація, що акредитує
Цикл/рівень
Передумови
Мова викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми
Мета освітньої
програми

Предметна область

1 - Загальна інформація
Херсонський національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та дизайну
Кафедра дизайну
Бакалавр дизайну
Bachelor of Design
Дизайн середовища
Design of the environment
Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців; 120 кредитів
ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти, Україна
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Повна загальна середня освіта, ОКР молодший спеціаліст
українська мова
Вводиться в дію з 01.09.2020 р.
http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/51827

2 – Мета освітньої програми
Формування фахівців, здатних розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі
дизайну середовища, що характеризується комплексністю
та невизначеністю умов та передбачають застосування
певних теорій та методів дизайну.
3 - Характеристика освітньої програми
Об’єкт вивчення та діяльності: об’єкти та процеси
дизайну
в
промисловій,
побутовій,
суспільній,
соціокультурній сферах життєдіяльності людини.
Теоретичний зміст предметної області: поняття,
концепції, принципи дизайну та їх використання для
забезпечення заданих властивостей та естетичних
характеристик об’єктів дизайну середовища.
Методи, методики та технології: методики проектування
та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну; технології роботи у
відповідних спеціальних матеріалах.
Інструменти та обладнання: сучасні програмні
продукти, технологічне обладнання, що застосовується в
сфері дизайну середовища.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.
Базується на загальновідомих положеннях та результатах
компетентностей в сферах дизайну середовища, в
проектуванні, розробці об'ємно-просторового виробу,
комплексного об'єкту дизайну та орієнтує на актуальні
спеціалізації, в рамках яких можлива подальша
професійна кар’єра.

Основний
фокус
освітньої Загальна програма: Дизайн.
Акцент робиться на адаптації та впровадженні в
програми та спеціалізації
професійну діяльність знань, навичок інтегративного
(інформаційного,
аналітичного,
культурологічного,
естетичного, модельного, конструктивно-технологічного,
презентаційного) вирішення проектних завдань.
Ключові слова: дизайн, дизайн середовища.
Міжнародна мобільність студентів.
Особливості програми
Концепція та освітня програма підготовки фахівців
першого (бакалаврського) рівня відповідає стандартній
освітній програмі підготовки бакалаврів у більшості
університетів світу. Освітня програма в рамках
університетських підписаних угод щодо європейської
науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім
бакалаврам пройти стажування за кордоном та включає в
себе програму академічної мобільності.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Бакалавр дизайну може займати первинні посади згідно з
Національним класифікатором України «Класифікатор
працевлаштування
професій» ДК 003:2010: фотохудожник, дизайнервиконавець, дизайнер-виконавець інтер'єру, дизайнервиконавець
меблів,
художник-оформлювач
театралізованих вистав, художник-декоратор, викладач
середнього навчально-виховного закладу.
Можливість
навчання
за
програмою
другого
Подальше навчання
(магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Освітня програма забезпечує студентоцентроване,
Викладання та навчання
проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в
системі Moodle, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні
лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні
роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття,
авторські методики викладачів (майстерні)
Тестування знань, письмові та усні заліки, письмові та
Оцінювання
усні екзамени, екзаменаційні перегляди, звіти про
практику, контрольні роботи, поточний контроль, захист
курсових проектів, захист кваліфікаційної роботи
бакалавра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна компетентність
практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі
навчання, що передбачає застосування певних теорій і
методів дизайну та характеризується комплексністю та
невизначеністю умов
ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння
Загальні компетентності
професійної діяльності.
(ЗК)
ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК7. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності.
ЗК8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК9. Здатність зберігати та примножувати культурномистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку
суспільства,
техніки
і
технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
ФК1. Здатність застосовувати сучасні методики
проектування
одиничних,
комплексних,
багатофункціональних об’єктів дизайну.
ФК2.
Здатність
здійснювати
формоутворення,
макетування і моделювання об’єктів дизайну.
ФК3. Здатність здійснювати композиційну побудову
об’єктів дизайну.
ФК4. Здатність застосовувати навички проектної графіки
у професійній діяльності.
ФК5. Здатність застосовувати знання історії українського
і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній
діяльності.
ФК6. Здатність застосовувати у проектно-художній
діяльності спеціальні техніки та технології роботи у
відповідних матеріалах.
ФК7. Здатність використовувати сучасне програмне
забезпечення для створення об’єктів дизайну.
ФК8. Здатність здійснювати колористичне вирішення
майбутнього дизайн-об’єкта.
ФК9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього
середовища і постаті людини засобами пластичної
анатомії, спеціального рисунка та живопису.
ФК10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у
професійній діяльності.
ФК11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі,
розробляти та представляти візуальні презентації,
портфоліо власних творів, володіти підприємницькими
навичками для провадження дизайн-діяльності.
ФК12. Здатність володіти фаховою термінологією
державною й іноземною (- ними) мовами (за професійним
спрямуванням), теорією і методикою дизайну.
ФК13.
Здатність
застосовувати
знання
з
матеріалознавства,
ергономіки,
художнього
конструювання, перспективи.
ФК14. Здатність до образного мислення, пошуку нових
нетрадиційних проектних рішень.

ФК15.
Здатність
до
впровадження
методики
трансформування образів культурного надбання людства
у творчі дизайнерські задуми.
7 – Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. Здатність застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери
професійної діяльності у практичних ситуаціях.
ПРН2. Здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з
професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з
вимогами культури усного і писемного мовлення.
ПРН3. Здатність збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського
проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним
спрямуванням), основи наукових досліджень.
ПРН4. Здатність визначати мету, завдання та етапи проектування.
ПРН5. Здатність розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати
пріоритети професійної діяльності.
ПРН6. Здатність усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати
виконання завдання на високому професійному рівні.
ПРН7. Здатність аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для
розроблення художньо-проектних вирішень.
ПРН8. Здатність оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного
завдання, формувати художньо-проектну концепцію.
ПРН9. Здатність створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.
ПРН10. Здатність визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів
дизайну в комунікативному просторі.
ПРН11. Здатність розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних
техніках і матеріалах.
ПРН12. Здатність дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення
об’єктів дизайну у професійній діяльності.
ПРН13. Здатність знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини,
розвивати екокультуру засобами дизайну.
ПРН14. Здатність використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності,
історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати
історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
ПРН15. Здатність розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів
дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
ПРН16. Здатність враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов,
застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
ПРН17. Здатність застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у
професійній діяльності.
ПРН18. Здатність відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості
об’єктів дизайну.
ПРН19. Здатність розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі,
розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку
праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнесплан професійної діяльності у сфері дизайну.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні та наукові працівники, які
здійснюють освітній процес, мають стаж науковопедагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової
та
професійної
активності,
який
засвідчується
виконанням не менше чотирьох видів та результатів з
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов.

Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років
проходять стажування.
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної
Матеріально-технічне
техніки, спеціалізованих лабораторій, навчальних класів,
забезпечення
стендів та використання сучасних прикладних програм:
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premier Pro,
After Effects, Corel, Autodesk 3DSMax Design, Maya.
Інформаційне та навчально- Використання віртуального навчального середовища та
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
методичне забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна На загальних підставах в межах України.
На основі двосторонніх договорів між Херсонським
мобільність
національним технічним університетом та технічними
університетами України.
Міжнародна
кредитна У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між Херсонським національним технічним
мобільність
університетом та навчальними закладами країнпартнерів.
Навчання іноземних здобувачів Можливе, після вивчення курсу української мови.
вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
навчальної
дисципліни

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю
екзамен
екзамен
залік, екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен, залік,
екзаменаційний
перегляд
залік,
екзаменаційний
перегляд
залік,
екзаменаційний
перегляд
екзамен
екзаменаційний
перегляд
екзаменаційний
перегляд

НК 01
НК 02
НК 03
НК 04
НК 05
НК 06

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та соціальна культура України
Іноземна мова
Право і політологія
Філософія
Безпека життєдіяльності

3,0
5,0
5,0
3,0
4,0
3,0

НК 07

Основи композиції та формоутворення

14,0

НК 08

Рисунок

25,0

НК 09

Живопис

25,0

НК 10

Перспектива

4,0

НК 11

Основи проектної графіки

7,0

НК 12

Проектування, КП

25,0

НК 13

Мистецтво стародавнього світу, Середньовіччя,
Відродження

7,0

екзамен, залік

НК 14

Фотографія і фотографіка

8,0

НК 15

Комп'ютерні технології в дизайні

16,0

екзамен,
екзаменаційний
перегляд
залік

НК 16
НК 17
НК 18

Комп'ютерна графіка і анімація
Практична підготовка
Атестація здобувачів вищої освіти:
кваліфікаційна робота бакалавра

Загальний обсяг нормативних компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибір з каталогу
ВК 01
ВК 02
ВК 03

Дисципліна 1
Дисципліна 2
Дисципліна 3

11,0
9,0
6,0
180,0

4,0
5,0
5,0

Разом

залік

залік
залік
залік

14,0
Вибір за блоками

ВК 1.01
ВК 1.02
ВК 1.03
ВК 1.04

Блок 1 Дизайн інтер'єру
Історія мистецтв та дизайну
Робота в матеріалах
Проектування та моделювання меблів
Матеріалознавство та формоутворення

Разом за блоком
ВК 2.01
ВК 2.02
ВК 2.03
ВК 2.04

15,0
5,0
5,0
9,0

залік
залік
залік
залік

34,0

Блок 2 Дизайн середовища
Історія мистецтв та дизайну середовища
Виконання проекту в матеріалі
Дизайн меблів
Архітектурні конструкції споруджень

Разом за блоком

15,0
5,0
5,0
9,0

залік
залік
залік
залік

34,0
Пакетна програма

ПП01
ПП02
ПП03
ПП04

Дисципліна 1
Дисципліна 2
Дисципліна 3
Дисципліна 4

Разом за пакетною програмою
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3,0
3,0
3,0
3,0

12,0
60,0
240,0

залік
залік
залік
залік

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
(в разі наявності, за стандартом)
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи/проекту

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» здійснюється у
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої
задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується
комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та
методів дизайну.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату,
фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти
або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

4. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання
та компетентностей (022 «Дизайн)
Компетентності
Програмні результати
навчання

Загальні
компетентності (ЗК)

ІК
1

1. Застосовувати набуті
знання і розуміння предметної
області та сфери професійної
діяльності у практичних
ситуаціях
2. Вільно спілкуватися
державною та іноземною
мовами усно і письмово з
професійних питань,
формувати різні типи
документів професійного
спрямування згідно з
вимогами культури усного і
писемного мовлення
3. Збирати та аналізувати
інформацію для обґрунтування
дизайнерського проекту,
застосовувати теорію і
методику дизайну, фахову
термінологію (за професійним
спрямуванням), основи
наукових досліджень
4. Визначати мету, завдання
та етапи проектування
5. Розуміти і сумлінно
виконувати свою частину
роботи в команді; визначати
пріоритети професійної
діяльності
6. Усвідомлювати
відповідальність за якість
виконуваних робіт,
забезпечувати виконання
завдання на високому
професійному рівні
7. Аналізувати, стилізувати,
інтерпретувати та
трансформувати об’єкти для
розроблення художньопроектних вирішень
8. Оцінювати об’єкт
проектування, технологічні
процеси в контексті
проектного завдання,
формувати художньо-проектну
концепцію
9. Створювати об’єкти
дизайну засобами проектнографічного моделювання
10. Визначати функціональну
та естетичну специфіку
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формотворчих засобів дизайну
у комунікативному просторі
11. Розробляти композиційне
вирішення об’єктів дизайну у
відповідних техніках і
матеріалах
12. Дотримуватися стандартів
проектування та технологій
виготовлення об’єктів дизайну
у професійній діяльності
13. Знати надбання
національної та всесвітньої
культурно-мистецької
спадщини, розвивати
екокультуру засобами дизайну
14. Використовувати у
професійній діяльності прояви
української ментальності,
історичної пам’яті,
національної
самоідентифікації та творчого
самовираження; застосовувати
історичний творчий досвід, а
також успішні українські та
зарубіжні художні, практики
15. Розуміти українські
етнокультурні традиції у
стильових вирішеннях об’єктів
дизайну, враховувати
регіональні особливості
етнодизайну у мистецьких
практиках
16. Враховувати властивості
матеріалів та конструктивних
побудов, застосовувати новітні
технології у професійній
діяльності
17. Застосовувати сучасне
загальне та спеціалізоване
програмне забезпечення у
професійній діяльності (за
спеціалізаціями)
18. Відображати
морфологічні, стильові та
кольоро-фактурні властивості
об’єктів дизайну
19. Розробляти та
представляти результати
роботи у професійному
середовищі, розуміти етапи
досягнення успіху в
професійні кар’єрі,
враховувати сучасні тенденції
ринку праці, проводити
дослідження ринку, обирати
відповідну бізнес-модель і
розробляти бізнес-план
професійної діяльності у сфері
дизайну
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